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***
ABBOZZ TA' 
RAKKOMANDAZZJONI
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-applikazzjoni ta' ċerti 
dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI dwar it-titjib tal-
kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u 
l-kriminalità transkonfinali, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI dwar l-
implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI dwar it-titjib tal-kooperazzjoni 
transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità 
transkonfinali, u l-Anness tagħha, u tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2009/905/ĠAI dwar l-akkreditazzjoni ta' fornituri ta' servizzi forensiċi 
li jwettqu attivitajiet tal-laboratorji 
(08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
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PR_NLE-AP_Agreement

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transkonfinali, 
b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI dwar l-implimentazzjoni tad-
Deċiżjoni 2008/615/ĠAI dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod 
partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, u l-Anness 
tagħha, u tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/905/ĠAI dwar l-akkreditazzjoni ta' 
fornituri ta' servizzi forensiċi li jwettqu attivitajiet tal-laboratorji 
(08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (08732/2019),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' ftehim (08750/2019 u 10513/2019),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 82(1), it-tieni subparagrafu, punt (d) u l-Artikolu 87(2), punt (a), u l-
Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (C9-0019/2019),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(1) u (4) u l-Artikolu 114(7) tar-Regoli ta' Proċedura 
tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u 
l-Intern (A9-0000/2019),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 
tal-Prinċipat tal-Liechtenstein.
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